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Dreptul de autor şi drepturile conexe

Dreptul de autor face parte din drepturile de 
proprietate intelectuală care vizează protecţia 
operelor spiritului uman, este dreptul care 
protejează operele literare şi artistice

*scrieri

*opere muzicale;

*opere de artă (pictură şi sculptură);

*opere utilizatoare de tehnici informaţio-
nale (programe de calculator şi baze de date 
electronice).

Dreptul titularului dreptului de autor de a 
interzice unei alte persoane de a face copii ale 
operei sale este cel mai fundamental dintre 
drepturile grupate sub numele de drepturi conexe.



Legislaţia privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe

 Legea nr.1459-XIV/2002 
privind difuzarea 
exemplarelor de opere şi 
fonograme;

 Legea nr.139 din 02.07.2010 
legea privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe

 Hotărârea Guvernului nr.901 
din 28.08.2001 cu privire la 
înregistrarea de stat a 
operelor ocrotite de dreptul 
de autor şi drepturile 
conexe;

 Hotărârea Guvernului nr.641 
din 12.07.2001 cu privire la 
tarifele minime ale 
remuneraţiei de autor.
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Conferinţe ştiinţifice,simpozioane



Publicaţii în serie:

Revista Dreptul

R34/D82
Bodoaşcă, T. Contribuţii la studiul
reglementărilor legale referitoare la
definirea noţiunii drepturilor de autor 
şi la durata protecţiei juridice a
acestora. In: Dreptul, 2009, nr. 6, p.76-
89

R34/D82
Frenţiu, G. Opinii în legătură cu una 
dintre măsurile ce pot fi dispuse de 
instanţa judecătorească în cazul 
încălcării dreptului de autor. In:
Dreptul, 2008, nr.5, p. 94-103



LEGEA şi VIAŢA

ЗАКОН и ЖИЗНЬ

R34/L49

Ciocîrlan, A. Durata protecţiei 

drepturilor subiective de 

autor. In: Legea şi viaţa,

2009, nr.1, p.21-24

R34/З192

Грудулис, М. О понятии 

творчества в авторском 

праве.В: Закон и жизнь, 

2004,nr.11, p.26-31



REVISTA MOLDOVENEASCĂ DE DREPT 

INTERNAŢIONAL şi RELAŢII INTERNAŢIONALE

R341/R59

Ţîganaş, Ion. Actualitatea 

convenţiei de la Berna pentru 

protecţia operelor literare şi 

artistice. In: Revista moldovenească 

de drept internaţional şi relaţii 

internaţionale, 2006, nr.1-2, p.69-73



REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

R34/R49
Barbăneagră, A. ; Volcinschi, V. 
Comentariu asupra încălcărilor 
dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe prin prizma noilor prevederi 
penale. In: Revista naţională de drept,
2008, nr.10, p.12-20

R34/R49

Chiroşca, D. Conţinutul dreptului la 
reproducerea operei. In: Revista 
naţională de drept, 2007, nr.10, p.40-
42



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  КНИГА

R01/У592

Шаховцова, О. В. Что такое 

обьект авторского право.В:

Университетская книга,

2006, nr 5, p.45-47 ; nr.6, 

p.35-37
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